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Prova de paraofog

o bambu brasileiro
Mesmo detendo mais de 300 espécies de bambu nativo
o Brasil não participa da maior rede de estudos da plan
ta do mundo a INBAR Mas a recém criada Associação

Catarinense de Bambu promete mudar essa realidade

Por Renata Mercante

fizer a um alemão que algo é

impossível de ser realizado é

a maior motivação para que
ele prove o contrário Assim aconte

ceu com HansJürgen Kleine diretor

regional da ABTCP Santa Catarina
quando participava de um curso em

Florianópolis SC no mês de março

ministrado pelo professor doutor Mar
co Antônio dos Reis Pereira da Unesp

de Bauru SP O professor chamou a

atenção para o fato de o Brasil não ser
membro da INBAR International

Network for Bamboo and Rattan um

órgão da ONU e a mais importante or

ganização de estudos de bambu do

mundo que congrega 28 países do

Sudeste Asiático África e América
Latina Ele disse que as diversas en
tidades nacionais dedicadas ao estudo

do bambu tinham tentado até então

por diversas vezes se unir em uma
Associação Brasileira de Bambu pré

requisito para ingressar na INBAR e
completou afirmando achar impossí
vel isso acontecer conta Kleine

A constatação do professor mexeu
com os princípios e sentimentos do

alemão Na mesma hora peguei uma
folha de papel e escrevi Associação
Brasileira de Bambu lista de ade

são passei para os demais alunos e

para minha surpresa todos os 15 par

ticipantes do grupo além do profes
sor assinaram lembra Foi assim

que surgiu o Grupo de Estudos de
Bambu hoje com 40 membros e um

novo nome Associação Catarinense

de Bambu Fazem parte da entidade

arquitetos artesãos fabricantes de

móveis produtores rurais professo
res universitários químicos aposen

tados estudantes e até pessoas que
apreciam o bambu e querem saber
mais sobre suas utilidades A entida

de promove reuniões mensais entre

seus membros além de fóruns de dis

cussões via email Estamos finali

zando nosso estatuto e preparando um

site próprio Assim poderemos atin

gir um número maior de pessoas e
estimular outros Estados a criarem

suas associações para dentro de cin

co anos termos a Associação Brasi

leira de Bambu e então ingressar na

INBAR explica Kleine

Recentemente tomei conheci

mento de que o bambu é a terceira fi

bra natural mais usada no Brasil para
a fabricação de celulose o que fez ace

lerar o meu coração papeleiro Outro

fato que me move é a não existência
de garantias de durabilidade para ne

nhum dos muitos tipos de tratamento

natural ou químico que são aplicáveis

ao bambu especialmente na fabrica

ção de objetas de decoração casas
móveis tubulações etc afirma Klei

ne O diretor regional daABTCP lem

bra no entanto que nem todos os usos
do bambu são afetados pela ação de

insetos ou fungos como é o caso dos

brotos de bambu alimentação ce

lulose e papel carvão material fil

trante de vinhos absorvente de gases

e de umidade entre outros Mas ne
nhum desses usos foi desenvolvido

em larga escala no Brasil em parte
devido á abundância de outras ma

deiras mais fáceis de se trabalhar

diz Kleine Com as ameaças do

apagão florestal ele acredita no

crescimento do uso do bambu tanto

no setor de celulose e papel como
em outras áreas da indústria A

hora do bambu parece ter chegado
Ele não é destruído pelo corte da

madeira pois sempre ocorrem no

vas brotações além disso sua pro
dutividade é elevada colocandoo

como rival do eucalipto A

Contatos com a Associação Catarinense de Bambu podem ser feitos com Hans Jürgen Kleine
pelo e mail hjkleine@floripacombr

D

Ó
C

ó
M

D
o

vD
M

ó
0N
0

c

v
L
s

a
W

O

BAMBUp65 61 2019120041633

F

Kleine A hora do bambu chegou


